
FSET
برنامج

التدريب والتوظيف
FoodShare من

ما هو برنامج 
FSET؟

FoodShare Employment and Training (برنامج 
التدريب والتوظيف من FoodShare)، المعروف 

اختصاًرا بـ (FSET)، هو برنامج مجاني يساعد أعضاء 
FoodShare على بناء مهاراتهم وإيجاد الوظائف 

والتقدم المهني.

سيقيّم برنامج FSET نقاط قوتك واحتياجاتك 
وتفضيالتك ليساعدك في الحصول على وظيفة.

www. قم بزيارة ،FSET لمعرفة المزيد عن برنامج
.dhs.wisconsin.gov/foodshare/fset.htm

بيان عدم التمييز
بموجب قانون الحقوق المدنية الفيدرالي ولوائح وسياسات الحقوق المدنية 

لوزارة الزراعة األمريكية، يُحظر على وزارة الزراعة األمريكية 
ووكاالتها ومكاتبها وموظفيها والمؤسسات التي تقدم برامج وزارة 

الزراعة األمريكية أو المشاركة فيها، التمييز بناًء على العرق أو اللون أو 
بلد األصل، أو النوع أو المعتقد الديني، أو اإلعاقة أو السن أو المعتقدات 
السياسية أو لالنتقام أو الثأر بسبب أعمال سابقة بشأن الحقوق المدنية في 

أي برنامج أو نشاط تقوم به أو تموله وزارة الزراعة األمريكية.

ينبغي على األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يحتاجون إلى وسائل اتصال 
بديلة للحصول على معلومات البرامج (مثل طريقة برايل، والطباعة 

الكبيرة، والتسجيالت الصوتية، ولغة اإلشارة األمريكية، وما إلى ذلك) 
االتصال بالوكالة (التابعة للوالية أو المحلية) التي قدموا طلباتهم فيها

للحصول على مخصصات.  يمكن لألفراد الذين يعانون من الصمم أو 
ضعف السمع أو من صعوبات في التحدث االتصال بوزارة الزراعة 

 األمريكية من خالل خدمة التواصل الفيدرالية على الرقم
 8339-877 (800).  تلغاب جامنربلا عن تلوماعا توفير مًضيمكن أي 

ةجليزينإلا يرغ ىأخر.

،
.

 USDA Program ليتقدم وكشى بحدوث ف زييمنرلا يتماج، أالم 
 ,Discrimination Complaint Form رقم (AD-3027) الةموجود
https://www.ascr.usda.gov/filing- فأ يي : یلتاال ناونعال 

-program-discrimination علذ ىك ةكلوموجود
complaint-usda-customer  تب وزاكم نامةةعازرلا ر 

 ا أو ااتب خطكبإً ااى وزلا موجھًةا ةعازرال.  ريكيحتو ةلأمريي ايكيةألمر
 ةراالستم   (866) 632-9992فاك ىلملا ةععاوملت ولالمطبة في

بللةسخن ط نا مةراولا ستمكشى تصال بارلقم  :قدم رتااال كستمةافمستو
قرة عن طرياوزلا ىلإ كبأو خطا

U.S. Department of Agriculture :البريد  (1)
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights

1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

الفاكس: 7442-690 (202); أو  (2)

program.intake@usda.gov :البريد اإللكتروني  (3)

توفر هذه المؤسسة فرًصا متكافئة للجميع.

Division of Medicaid Services
P-02103AR (02/2017)

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer


كيفية التقديم لبرنامج 
FoodShare

 كيف تحصل على 
FSET تحويل إلى برنامج

خدمات يقدمها 
FSET برنامج

للمشاركة في برنامج FSET، يجب أن تكون ممن 
يحصلون على مخصصات من FoodShare. يساعد

برنامج FoodShare ذوي المال المحدود على شراء 
احتياجاتهم من الطعام للبقاء بصحة جيدة.

 FoodShare إن كنت ال تحصل على مخصصات
وتعتقد أنك قد تستطيع الحصول عليها بسبب دخلك 

المنخفض أو عدم عملك، فهناك عدة طرق للتحقق من 
ذلك:

هل تحصل على مخصصات FoodShare حاليًا؟

تواصل مع برنامج FoodShare في
مقاطعتك واطلب تحويلك إلى برنامج 

FSET. للحصول على رقم هاتف 
وكالتك، اتصل بخدمة العمالء على 

الرقم 1-800-362-3002.

عليك أن تتقدم بطلب لبرنامج 
FoodShare ويتم قبوله قبل أن تتم 

.FSET إحالتك إلى برنامج

نعم

ال

 التدريب الوظيفي 
أمثلة على أنواع التدريب التي يمكنك المشاركة فيها:

● (CNA) مساعد تمريض معتمد
سائق رافعة شوكية ●
خدمة العمالء ●
● (CNC) التحكم الرقمي بالحاسوب

 التعليم
قد يقدم برنامج FSET األنواع التالية من الخدمات التعليمية:

● (GED) شهادة التعليم العام
● (HSED) شهادة الثانوية العامة الموازية
 شهادات انتساب في الوظائف المطلوبة بكثرة ●
شهادة تعلم اللغة اإلنجليزية ●

 المساعدة في البحث عن وظيفة
خطاب التقديم والسيرة الذاتية ●
مهارات المقابلة الوظيفية ●
فرص العمل  ●

 مساعدات أخرى

قد يمكن لبرنامج FSET مساعدتك بالتكاليف المتعلقة 
بالوظيفة مثل:

تذاكر الحافلة أو نقود للبنزين.  ●
مالبس إلجراء المقابالت الوظيفية. ●
زي موحد للتدريب أو العمل. ●
أدوات للعمل. ●

بإمكانك التسجيل على موقع 
 access.wi.gov. انقر على

."Apply for Benefits"

 على 
اإلنترنت

بإمكانك االتصال بوكالتك المحلية. 
للحصول على رقم هاتف وكالتك، اتصل 

 بخدمة العمالء على الرقم 
.1-800-362-3002

اتصل

الحضور 
شخصيًا

بإمكانك التقديم بالحضور شخصيًا. 
للحصول على عنوان الوكالة في منطقتك، 

 اتصل بخدمة العمالء على الرقم 
3002-362-800-1 أو قم بزيارة

www.dhs.wisconsin.gov/
forwardhealth/resources.htm

https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm



